
 

 

 ىلع رسول اهلل وبعدبسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم 

 انلص اتلايل:  ـه324شعري تملا قرأت يف كتاب الشيخ أيب احلسن األ

تعاىل يف األمر انلازل بهم   ومن داعء أهل اإلسالم مجيعا إذا هم رغبوا إىل اهلل "
، ومن حلفهم  [ ن العرشويف نسخة: يا ساك ]  يقولون مجيعا: يا ساكن السماء

  (1) " مجيعا: ال واذلي احتجب بسبع سماوات

 أهل العلم.نَة ألس  وروده ىلع و ،أن أنظر يف حكم هذا القولرأيت 

 

ن أهل ب السلف، ومن تب عهذا القول وارد يف كت :يلهلت إ ما وص وخالصة   هم م 
ن غري نكري العلم نقول عن  أنفال إنكار ىلع قائله، إال أن القاعدة ، تقالا م 

  المة.، فيف هذا اخلري والسملسو هيلع هللا ىلصاهلل تعاىل ما قال عن نفسه، وقاهل عنه رسوهل 
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 رفوعاتمن املوقوفات وامل

 :عت يف بعض الروايات، منهاهذا انلجاء 

 ية األوىلالروا

، قَاَل:  يٍد اخْلُْدر يِّ يب  َسع 
َ
يُب »َذَكَر رَُسوُل اَّلله  َصَّله اهلُل َعلَيْه  وََسلهَم َعْن أ باََلءا يُص 

، َفيَبْ  لْم  َن الظُّ  إ يَلْه  م 
ُ
 يَلَْجأ

ا
َد الرهُجُل َملَْجأ َة، َحَّته اَل ََي  مه

ُ
ه  اأْل ْن َهذ  ُ رَُجالا م  َعُث اَّلله

ا وََجْوراا،  ا، َكَما ُمل َئْت ُظلْما رَْض ق ْسطا
َ
 ب ه  اأْل

ُ
، َفيَْمََل ْهل  َبيِْت 

َ
ْن أ ِت  م  ْْتَ يَْرََض ع 

َماء   ُن السه ْن َقْطر َها َشيْئاا إ اله َصبهتُْه َعنُْه َساك  َماُء م  ، اَل تََدُع السه رْض 
َ
ُن اأْل ، وََساك 

ْدَراراا،  ْحيَاُء م 
َ
ْخرََجتُْه، َحَّته َتتََمَّنه اأْل

َ
ْن َمائ َها َشيْئاا إ اله أ رُْض م 

َ
َواَل تََدُع اأْل

ن نَي« ْو ت ْسَع س 
َ
ْو َثَمان  أ

َ
ن نَي أ يُش يف  َذل َك َسبَْع س  ْمَواَت، يَع 

َ
 اأْل

 

هو كقول: )أهل انلص يقتيض نسبة هذا انلعت هلل تعاىل، ف هذا وليس ظاهر
ة. السماء وأهل األرض(  فال يعترب حجه

 

 أسانيدها

يب  َهاُرونَ َمْعَمٌر، َعْن   -1
َ
قال .  يابلرص  ي، أبو هارون العبدعمارة بن جوين]  أ

َيَة [ي: كذاب مفْتقال اجلوزجاينو .: مْتوك احلديثالنسايئ ، َعْن ُمَعاو 



يٍد اخْلُْدر يِّ  يب  َسع 
َ
، َعْن أ يق  انلهاِج  دِّ يب  الصِّ

َ
َة، َعْن أ  بْن  قُره
والفنت نلعيم بن محاد   (21694( مصنف عبد الرزاق )20770جامع معمر )

(1038)  
ِّ بْ  (8659احلاكم ) -2 ِن  احْلَُسنْيُ ْبُن لََع  ْخرَبَ

َ
 أ

َ
ْنبَأ

َ
، أ ُّ يِم  د  بْن  ََيََْي اتلهم  ن  ُُمَمه

، َثنَا  ، ب الُْكوفَة  يَم بْن  َحيَْدَر احْل ْمرَي يُّ ٍد احْلََسُن ْبُن إ بَْراه  بُو ُُمَمه
َ
ُم ْبُن أ الَْقاس 

ُّ َخل يَفةَ  اين  يد  ْبُن َعبْد  الرهمْحَن  احْل مه بُو ََيََْي َعبُْد احْلَم 
َ
ُعَمُر ْبُن ، َثنَا ، َثنَا أ

ةَ ُعبَيْد  اَّلله  الَْعَدو يُّ  َيَة بْن  قُره  ، به.، َعْن ُمَعاو 
 . قلت: مسلسل باملجاهيل.قال اذلهيب: سنده مظلم

َثنَ  -3 ، َحده زهاق  ، َعن  الُْمَعَّله [، وليس بذاكبن سليمان الضبىع]  َجْعَفرٌ ا  َعبُْد الره
َيادٍ  َثَنا [ةثق] بْن  ز  ريٍ ، َحده ، لم : جمهولقال ىلع ابن املديين] الَْعاَلُء ْبُن بَش 

ِّ [يرو عنه غري املعَّل بن زياد يق  انلهاِج  دِّ يب  الصِّ
َ
 به، ، َعْن أ

 (120وابليهيق يف ابلعث والنشور ) (11326) أمحد يف املسند
َثنَا -4 ثيَن  مَحهاُد ْبُن َزيٍْد، َحده ، َحده ، َعن    َزيُْد ْبُن احْلُبَاب  ُّ ْعَوِل  َياٍد الْم  الُْمَعَّله ْبُن ز 

ريٍ  الَْعاَلء    ، به.بْن  بَش 
 (11326أمحد )

  



 الرواية الثانية

ه   ، َعْن َجدِّ ب يه 
َ
و بْن  ُشَعيٍْب، َعْن أ اَّلله  َصَّله اهلُل َعلَيْه   رسوُل  قال، َقاَل: َعْن َعْمر 

، َفتَُكوُن َملَْحَمٌة يف  ذ ي  الَْقْعَدة  ََتَازُُب »وََسلهَم:  ، واََعَمئ ٍذ يُنْتََهُب احْلَاجُّ الَْقبَائ ل 
َماُؤُهْم ىلَعَ َعَقبَة   يَل د  َماُء َحَّته تَس  ، َفيَْكُُثُ ف يَها الَْقتََّْل، َوتُْسَفُك ف يَها ادلِّ َّنا ب م 

ْكن  َوالَْمقَ  بُُهْم، َفيُْؤََت بنَْيَ الرُّ ام  َفيَُباي ُع َوُهَو ََكر ٌه، َوُيَقاُل اجْلَْمَرة ، َحَّته َيْهُرَب َصاح 
ْهل  بَْدٍر، 

َ
ة  أ ده ثُْل ع  ْبنَا ُعنَُقَك، َفيَُباي ُعُه م  َبيَْت ََضَ

َ
ُن هَلُ: إ ْن أ يَْرََض َعنُْه َساك 
َماء   رْض  السه

َ
ُن اأْل  «، وََساك 

 قةويه بمعَّن الساب

 

 أسانيدها:

َثَنا ( 986عيم يف الفنت )نقال  -1 ُّ َحده س  بُو يُوُسَف الَْمْقد 
َ
َعبْد  الَْمل ك  ، َعْن أ

يب  ُسلَيَْمانَ 
َ
ه  بْن  أ ، َعْن َجدِّ ب يه 

َ
و بْن  ُشَعيٍْب، َعْن أ ، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ، َعْن َعْمر 

 ...اَّلله  َصَّله اهلُل َعلَيْه  وََسلهمَ 
 سنده ساقْط  :هيب( وقال اذل8761هذا االسناد: احلاكم )ورواه ب

 ترمجة. مالم أجد هل، وشيخه عبد امللك. فيوسقلت: أبو 

  



 ثةالرواية الثال

اَلة ، ُثمه يَْرَكُع، ُثمه يَْرَفُع  َداوُدُ ََكَن »قَاَل: ت ابُلناين عن ثاب يُل الصه اَلُم يُط  َعلَيْه  السه
َماء   َر السه س  يَا اَعم 

ْ
َسُه، ُثمه َيُقوُل: إ يَلَْك َرَفْعُت َرأ

ْ
ْرَباب َها َرأ

َ
يَا ، َنَظَر الَْعب يد  إ ىَل أ

َماء   َن السه  «َساك 

 

ن،  قد َُيَ  ف َعت إىل إال إذا رُ   ملسو هيلع هللا ىلصيوب  ال يمكن إثبات صحتها إىل أولو صحت فسه
إنكار السلف لَلثر، ورواية العلماء عدم لكن وجه الشاهد منها ، ملسو هيلع هللا ىلصانليب 

  .العلو  يف أبوابهل

 

 أسانيدها:

ُّ ْبُن ُمْسل ٍم، نا  -1 َثنَا لََع  حديثه  يفقال احلاكم: ، يبن حاتم العزن] َسيهارُ َحده
ثقه عدد من أهل العلم، و، بن سليمان الضبىع] َجْعَفرٌ ، نا [بعض املناكري
 [هو إمام، وناينابلُ ] ثَاب ٌت عن  [وليس بذاك

 

يَاُق َما يف " (669الاللاكيئ ) (455يف الزهد )( أمحد 1133اجلعد ) مسند س 
ه  يف   ﴾الرهمْحَُن ىلَعَ الَْعْرش  اْستََوى﴿ :ُرو َي يف  قَْوهل   َتَعاىَل  َ ىلَعَ َعرْش  نه اَّلله

َ
َوأ

َماء   ن عساكر يف تاريخ واب (327ص2أبو نعيم يف احل لية )جرواه ، و"السه
  (93ص17بغداد )ج

   (44)ابن قدامة يف "إثبات صفة العلو" و



  .اكيئ بإسناد صحيح عن ثابترواه الالل: ( وقال133واذلهيب يف العلو )
 
وصح عن ( 37اذلهيب أيضا يف األربعني يف صفات رب العاملني ) قالو

ع ثابت ابلناين قال: َكن داود عليه السالم يطيل الصالة، ثم يركع، ثم يرف
رأسه إىل السماء ثم يقول: إيلك رفعت رأس، نظر العبيد إىل أربابها، يا 

 ساكن السماء.

  



 رواية الرابعةال

ينَارٍ َعْن َمال ك  بْن   ، َخَرَج َحَّته َينُْظَر إ ىَل  َداوُدُ ََكَن » د  يئََة يف  اللهيْل  إ َذا َذَكَر اخْلَط 
س  

ْ
، ُثمه َيبِْك  َوَيُقوُل: إ يَلَْك َرَفْعُت َرأ َماء  َماء  السه َن السه َنَظَر الَْعب يد  إ ىَل  ،يَا َساك 

ْرَباب َها يَا اَع 
َ
. ُثمه اَل يََزاُل َيبِْك  َحَّته يُْصب حَ أ َماء  َر السه  «م 

 

 .صحيحةقلت: غري 

 

د  -1 َثَنا    [ليس هل توثيق معترََب   .بن احلسني الربجالين]  ُُمَمه يُل قَاَل: َحده إ ْسَماع 
َيادٍ  ر  بْن  يََساٍف، َعْن َمال ك  بْن  [مْتوك] ْبُن ز  يَنارٍ ، َعْن اَعم   د 

 
 (397اكء البن أيب ادلنيا )لرقة وابلا

  



 ومما جاء واشتهر

 

نا ُممد بن حدث (309ص1ن أيب حاتم يف اجلرح واتلعديل )جمحن بلرعبد اقال 
كنت عند أمحد بن " :قال سلمة بن شبيب قال سمعت [ي الراز هواربن ] مسلم

 "من فيكم أمحد؟"عليه أثر السفر فقال:  يده عاكزة  حنبل فدخل عليه رجل يف  
أتاين اخلرض "َضبت الرب وابلحر من أربع مائة فرسخ،  إين  فأشاروا إىل أمحد، فقال  

عليه السالم وقال ائت أمحد بن حنبل فقل هل إن ساكن السماء راض عنك ملا 
 انتىه." "بذلت نفسك يف هذا األمر

 

  .خلرض، إال أن تكون رؤيا منامل األج غريب، واألثر صحيح: االسناد قلت

 

كار هل من قبل أمحد وجلساؤه، وال من رواة األثر،  واللفظ اذلي فيه لم يرد إن
 ( 441به اذلهيب، يف العلو )تج احبل 

، وأبو نعيم يف احل لية (1/18القايض ابن أيب يعَّل يف طبقات احلنابلة )ه وذكر
قب وابن اجلوزي يف منا  (316ص5وابن عساكر يف تاريخ بغداد )ج  (188ص9)ج

 (616اإلمام أمحد )ص

 ولم أجد ممن ذكره من العلماء أحد أنكر اللفظة.

 



 تنبيه

ين اغجة فيها، ككتاب األهذه اللفظة يف بعض الكتب الِت ال ح وقد جاءت
 املشهورة الِت نقلت تلك اآلثار الِت ، وبعض األجزاء احلديثية غري(6ص13)ج

 .َكجلرجاين ر أقوال اتلكفريينيولم أذك ذكرناها.

 

 

 

 

 تم حبمد هلل** **
 

 ُممد بن شمس ادلين


